
 
Kísérő programok:   2017. augusztus 24. – csütörtök 

Fogadás a Hunguest Hotel Forrás éttermében 
 

2017. augusztus 25. – péntek 
Bankett vacsora a Hunguest Hotel Forrás éttermében 

Kedves Kollégák! 

A SHAO XI. Kongresszusán, Szegeden szeretnénk a pénteki bankett hangulatát még oldottabbá, 

még szórakoztatóbbá tenni! A pécsi retró buli után Szegeden „BOSZORKÁNY ESTET” 

szervezünk! Rácáfolunk a jól ismert nótára és megmutatjuk, hogy márpedig van Szegeden 

boszorkány, akár több száz! 

Dankó Pista nótája: 
Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, 
Pedig, annyi, mint a réten a fűszál, 
Engemet is megrontott egy boszorkány: 
Egy szegedi kökényszemű barna lány. 
 
Vigyázz, pajtás, jól vigyázz a szívedre, 
Ne menj, ne menj a Boszorkány-szigetre! 
Odajár a szegedi lány valahány, 
Ott ragad rá a boszorkány tudomány.  

Várjuk a bankettre a boszorkányokat az ország minden sarkából: 

- Jancsi és Juliska vasorrú boszorkáját 

- A keleti és nyugati boszorkányt az Óz a csodák csodájából  

- Szaffit és fekete macskáját 

- javasasszonyokat, tenyérjósokat, kártyavetőket 

Szeretettel várjuk a fergeteges buliba: 

- Az Adams family-t  

- Harry Pottert és a tudjátok Kit 

- koboldokat, éjjeli lidérceket, manókat 

- zombikat 

A legötletesebb jelmezek viselőit szigorú zsűri fogja értékelni és díjazni! 

 

 

Az összegyűlt díszes vendégsereg alkalomhoz illő ételekből és italokból válogathat. Lesz 

boszorkánytej, drakula koktél, koboldkeksz, manó manna, szerelmi bájital és más finomságok. 

 

 

 



MŰSOR:  

Lehetőséget adunk egyéni és csoportos szórakoztató produkciók bemutatására! 

Várjuk azoknak a kedves kollégáknak, munkahelyi csapatoknak a jelentkezését, akik néhány 

perces szórakoztató produkcióval szeretnék meglepni a nagyérdemű közönséget. Lehet táncos, 

zenés produkciót bemutatni, énekelni, stand up műsort adni, rövid bohózatot bemutatni.  

A fellépőket különleges ajándékokkal fogjuk díjazni! 

A produkciók besorolása miatt kérjük az előadni kívánt műsort 2017. június 30-ig lejelenteni az 

alábbiak szerint: 

- Az előadó(k) művész(ek) vagy csoport neve (ötletes, vicces nevek előnyt jelentenek),  

- Az előadó(k) neve, munkahelye (ez már nem kell, hogy vicces legyen, az igazit kérjük 

megadni) 

- Az előadásban résztvevők száma 

- Az előadás néhány szavas leírása (pl. vers, bohózat, zenés-táncos előadás) 

- Technikai igény (hangosítást, zene lejátszását, két db mikrofont tudunk biztosítani) 

Az előadáshoz szükséges kellékekről (jelmez, zenei anyag pendrive-on, kellékek) az előadóknak 

kell gondoskodni. Amennyiben más nagyobb kellékre (pl. szék, asztal, stb.) is szükség van a 

produkcióhoz, azt előre jelezni szíveskedjenek! Szükség esetén előre egyeztetni fogunk az 

előadókkal, hogy minél szórakoztatóbbra sikeredjen a műsor! 

Természetesen a szervezők titoktartási kötelezettséget vállalnak és a produkciókról a 

közönségnek semmit nem árulnak el előre! 

 

Várjuk jelentkezéseiteket produkciókra a shao2017@clubservice.hu e-mail címre. 

 

A Szervező Bizottság 

 

mailto:shao2017@clubservice.hu

